Sinh Hoạt tại Hội Cao Niên Frankfurt và Vùng Phụ Cận
Đáp lời mời của Ban Chấp Hành Hội Cao Niên tại Frankfurt và vùng phụ cận, anh Phân Hội
Trưởng Nguyễn Văn Phảy đại diện cho Hội Chuyên Gia Việt Nam, Phân Hội Đức quốc đã
đến tham dự Buổi Lễ Ra Mắt của Hội Cao Niên Frankfurt và Vùng Phụ Cận được tổ chức vào
lúc 14:00 giờ ngày 19.03.2006 vừa qua tại Frankfurt am Main.
Nhân dịp nầy anh Phân Hội Trưởng được
mời lên phát biểu cảm tưởng. Trước hết
anh ngỏ lời cảm ơn Ban Tổ Chức và chào
mừng sự ra đời Hội Cao Niên tại
Frankfurt và vùng phụ cận. Theo anh: Hội
Cao Niên được thành lập nhằm đáp ứng
được nhu cầu của các bác lớn tuổi. Các
bác có cơ hội gặp gỡ nhau, trao đổi tâm tư
chuyện trò lẫn nhau, sẽ tạo những sinh
hoạt trong tinh thần tương thân tương trợ,
rất hữu ích cho sức khoẻ và đời sống, đặc
biệt là làm những tấm gương tốt đẹp cho
con cháu luôn luôn nghĩ về cội nguồn dân tộc cũng như phát huy những cái hay cái đẹp của
văn hoá nước nhà và hội nhập vào xã hội hiện tại.
Anh Phân hội trưởng cũng đã đề cập tới những hỗ trợ trong tương lai của HCGVN/PH Đức
quốc cho Hội Cao Niên Frankfurt và VPC qua những buổi sinh hoạt, hội thảo về những lãnh
vực như y tế, điện toán v.v.. với những điều kiện và khả năng có được.
Sắp tới đây, cũng theo lời mời của BCH Hội Cao Niên Frankfurt và VPC, bác sĩ Nguyễn Văn
Phúc, hội viên HCGVN sẽ thuyết trình đề tài „ Bệnh Cao Huyết Áp (Bluthochdruck), Tim và
Não Bộ Cấp Tính (Herzinfarkt và Schlaganfall): Nguyên Nhân cũng như Phương Pháp phòng
ngừa và điều trị“ được tổ chức vào ngày 27.05.2006 tại trụ sở của Hội Cao Niên Frankfurt và
VPC.
Nhân dịp nầy anh PHT cũng giới thiệu đến cử toạ về nhu liệu Việt Sử Bằng Tranh đang được
Phân hội Đức quốc thực hiện thêm phần Đức ngữ vào ấn bản tiếng Việt, Anh, Pháp và sẽ
được phổ biến trong những ngày tháng gần đây. Được biết, các bác trong Hội Cao Niên rất
hoan nghinh việc làm của HCGVN nói chung và Phân hội Đức nói riêng.
Buổi lễ ra mắt của HCN tại Frankfurt và VPC được tổ chức khá chu đáo và rất thành công. Có
khoảng gần 70 người tuổi từ 50 đến trên 80 đã đến tham dự. Trong số tham dự viên có rất
nhiều bác là chuyên gia Việt Nam, đã tốt nghiệp từ các đại học tại Việt Nam và tại ngoại quốc
trước năm 1975 và cũng đã đảm trách nhiều chức vụ quan trọng trong cơ cấu chính quyền,
học đường v.v. của chế độ Cọng Hoà thuộc miền Nam Việt Nam trước đây.
Buổi lễ đã chấm dứt khoảng 20:00 giờ cùng ngày.

